
Kúpna zmluva 
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 588 z. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, z. č. 

446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a „Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja „ v platnom 

znení 
 
 

Článok I. 
Zmluvné strana 

 
Predávajúci:  
Názov:                                      Prešovský samosprávny kraj 
Sídlo:                                         Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
Štatutárny orgán:                   PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda 
Právna forma:                         Právnická osoba – samostatný územný samosprávny a správny 
                                                  celok SR zriadený Zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve 
                                                  vyšších územných celkov ( zákon o samosprávnych krajoch ) 
v znení 
                                                  neskorších predpisov 
IČO:                                           37870475 
Bankové spojenie:                 Štátna pokladnica 
Príjmový bankový účet:        SK94 8180 0000 0070 0051 9138 
Výdavkový bankový účet:     SK54 8180 0000 0070 0051 9082 
(ďalej len „predávajúci) 
 
v zast. 
Názov správcu:                       Stredná odborná škola polytechnická 
Sídlo:                                         Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné 
Štatutárny orgán:                   Ing. Anton Bača, riaditeľ 
IČO:                                           00893358 
Bankové spojenie:                  Štátna pokladnica 
Príjmový bankový účet:        SK59 8180 0000 0070 0051 7925  
(ďalej len „správca“ )                         
 

a 
 
Meno a priezvisko kupujúceho: Bc. Pavol Taňkoš 
Číslo občianskeho preukazu: EB 917817 
Trvalé bydlisko: Puškinova 3, 066 01 Humenné 
Štátna príslušnosť:  SR 
(ďalej len „kupujúci“) 
 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

 
1) Predávajúci je výlučným vlastníkom nasledovného motorového vozidla:  
 



Druh vozidla: osobné 
Továrenská značka, typ: Škoda Fabia 
Farba:  zelená 
Výr. číslo karosérie (VIN): TMBPB16Y3Y3022855 
Rok výroby:                                                            2000 
Číslo technického preukazu: PB161295  
Evidenčné číslo vozidla:                                       HE869AH 
Počet najazdených kilometrov: 163 493 km 
 
(ďalej len „Predmetné motorové vozidlo“ alebo „predmet kúpy“). 
 
2) Predávajúci touto zmluvou predáva kupujúcemu Predmetné motorové vozidlo vo výške 
kúpnej ceny podľa Kupujúcim predloženej ponuky špecifikovanej čl. III. bode 1 tejto zmluvy 
a Kupujúci Predmetné motorové vozidlo za uvedenú kúpnu cenu kupuje a nadobúda do 
svojho výlučného vlastníctva.  
 

Článok III. 
Kúpna cena 

 
1) Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za predmet kúpy kúpnu cenu vo výške  

450,00 EUR (slovom: štyristopäťdesiat EUR). 
2) Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že kupujúci uhradí predávajúcemu kúpnu cenu vo výške 

uvedenej v predchádzajúcom bode tohto článku tejto zmluvy bezhotovostným prevodom 
na bankový účet Predávajúceho č. IBAN: SK59 8180 0000 0070 0051 7925, a to v deň 
podpisu tejto Zmluvy. Uhradením kúpnej ceny Predávajúcemu Kupujúcim sa rozumie 
pripísanie finančných prostriedkov v uvedenej výške na uvedený bankový účet 
Predávajúceho. Predávajúci svojim podpisom na tejto zmluve výslovne súhlasí 
s uvedeným spôsobom uhradenia tejto kúpnej ceny. 

3) V prípade, ak dohodnutá kúpna cena za predmetné motorové vozidlo podľa tohto článku 
III. Zmluvy nebude predávajúcemu uhradená riadne a včas, je predávajúci oprávnený 
odstúpiť od tejto Zmluvy. Odstúpením sa Zmluva ruší od svojho počiatku a zmluvné strany 
sú povinné vydať si navzájom plnenia, ktoré si na základe Zmluvy poskytli, a to najneskôr 
do desiatich (10) dní odo dňa doručenia písomného oznámenia predávajúceho o 
odstúpení od Zmluvy kupujúcemu. 

 
Článok IV. 

Odovzdanie predmetu kúpy a prevod vlastníckeho práva 
 
1) Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že vlastníctvo k predmetnému motorovému vozidlu 

kupujúci nadobudne po kumulatívnom splnení uvedených podmienok, a to podpísaní 
tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami, schválení tejto zmluvy Prešovským 
samosprávnym krajom a po uhradení kúpnej ceny Predávajúcemu podľa čl. III. tejto 
Zmluvy. 

2) S nadobudnutím vlastníctva prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodného 
zhoršenia predmetu kúpy. 

3) Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci odovzdá predmet kúpy Kupujúcemu do 3 
pracovných dní odo dňa odo dňa uhradenia kúpnej ceny Predávajúcemu. 



Článok V. 
Technický stav predmetu kúpy 

  
1)   Predávajúci vyhlasuje a Kupujúci uvedené berie bez výhrad na vedomie, že predmet kúpy 
bol používaný, je v stave zodpovedajúcom počtu najazdených kilometrov a veku 
s prihliadnutím na obvyklé opotrebovanie, že technický stav predmetu kúpy zodpovedá 
kúpnej cene s prihliadnutím na rok výroby a jeho doterajšie používanie. 
 
2 ) Kupujúci vyhlasuje, že sa so stavom predmetu kúpy riadne oboznámil jeho obhliadkou a
 skúšobnou jazdou, pozná jeho technický stav a rok výroby a kupuje ho v stave tak ako stojí 
a leží, ku dňu podpisu tejto Zmluvy. 
 
 

Článok VI. 
Záverečné ustanovenia 

 
1) Splnomocnený na odpredaj- správca nie je platcom DPH. 
2) Zmluvné strany sa dohodli, že prepis predmetu kúpy v evidencii motorových vozidiel je 

oprávnený vykonať Kupujúci, na čo ho Predávajúci týmto výslovne splnomocňuje. 
Uvedené Kupujúci vykoná v zákonnom stanovenej lehote. 

3) Táto Zmluva je vyhotovená v šiestich obsahovo zhodných rovnopisoch, z ktorých po dve 
vyhotovenia obdržia účastníci zmluvy a dve vyhotovenia zriaďovateľ. 

4) Zmluvu je možné meniť alebo zrušiť len po vzájomnej dohode zmluvných strán a to 
v písomnej forme, ak v zmluve nie je uvedené.  

5) Práva a povinnosti, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto Zmluve, sa spravujú príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

6) Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým 
dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne 
neplatné ustanovenie nahradiť novým, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu, ktoré 
zmluvné strany sledovali v čase podpisu tejto zmluvy. 

7) Zmluvné strany vyhlasujú, že si znenie tejto Zmluvy prečítali, rozumejú jej obsahu, a na 
znak súhlasu s ustanoveniami tejto Zmluvy, zmluvné strany pripájajú vlastnoručné 
podpisy, ako vyjadrenie ich slobodnej a vážnej vôle. 

8) Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. 
9) Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle 

správcu. 
 
V Humennom  dňa ............................ 
 
 
 ..............................................                                           ..................................................... 
              Prešovský samosprávny kraj                                                      Bc. Pavol Taňkoš  
                       v zast. správcom (Kupujúci) 
             SOŠ polytechnická Humenné    
                 Ing. Anton Bača, riaditeľ 
                          (Predávajúci)                                                                                
 


